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Rådhus Skåne rum 106, kl. 08:30-10:00 

 
Beslutande David Stenergard (M) Dan Berger (S) Dick Nystrand (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M)             

                   
                   
                   

Övriga närvarande Madelene Rickardsson, 
tillförordnad HR-direktör 

Maria Wihlborg,  
tillförordnad förhandlingschef 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

 Boel Steen,  
HR-strateg 

Emma Swärd,  
HR-strateg 

Jenny Bondesson,  
HR-specialist § 15 

                   

    

    

 Utses att justera Dan Berger         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Andrea Ax Karlsén 

15-17 

 

 
 
Ordförande Ludvig Ceimertz 

 
 

Justerare Dan Berger 

 

   
 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Sekreterare: Andrea Ax Karlsén  
Tfn: 044-135184 
E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Måndagen den 16 maj 2022 kl. 08:30 

Rådhus Skåne rum 106 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

08:30-09:00 Uppföljning medarbetare kvartal 2022 
09:00-09:15 Återkoppling arbetsmiljösatsningar 
09:15-09:35 Reformerad arbetsrätt 
09:35-09:50 Nytt pensionsavtal 

2022/15 

4 Förhandlingar 2022/16 

5 Svar på revisionsrapport om granskning av arbetet med 
att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot 
anställda och förtroendevalda 

2022/359 

 

Ludvig Ceimertz 
Ordförande 
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KSPU § 15 

Informationer 
Änr KS 2022/15 

• Jenny Bondesson, HR-specialist, informerar om uppföljning  
medarbetare kvartal 2022. 

• Boel Steen, HR-strateg, informerar om återkoppling  
arbetsmiljösatsningar. 

• Maria Wihlborg, tillförordnad förhandlingschef, informerar om  
reformerad arbetsrätt och nytt pensionsavtal. 
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KSPU § 16 

Förhandlingar 
Änr KS 2022/16 

• Madelene Rickardsson, tillförordnad HR-direktör, informerar om 
pågående förhandlingar. 

• Maria Wihlborg, tillförordnad förhandlingschef, informerar om  
räddningspersonal i beredskap (RiB). 
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KSPU § 17 

Svar på revisionsrapport om granskning av arbetet 
med att motverka, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda och förtroendevalda 
Änr KS 2022/359 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Översända kommunledningskontorets tjänsteutlåtande som svar till 

kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsens personalutskotts behandling 
Kommunstyrelsens personalutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har  
PwC haft i uppdrag att granska arbetet med att motverka, förhindra och  
hantera hot och våld mot anställda i Kristianstads kommun samt att  
översiktligt kartlägga arbetet med att motverka hot och våld mot  
förtroendevalda.  

Utifrån granskningsrapporten föreslår kommunledningskontoret följande  
åtgärder: 

• Översyn och revidering av riktlinje mot våld och hot i arbetsmiljön där  
frågan om sociala mediers inverkan och påverkan på arbetsmiljön beaktas 

• Utveckla former för strategiskt samarbete mellan säkerhetsavdelningen  
och HR-avdelning i frågor som rör våld och hot i arbetsmiljön 

• Säkerställa och tydliggöra användandet i verksamheterna av de  
systemstöd som finns i Kristianstads kommun och vars syfte är att  
kvalitetssäkra hanteringen i enlighet med lagstiftningens krav.  
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• Genomföra en lokal trygghetsundersökning till förtroendevalda i syfte att  
stärka arbetet med att motverka hot och våld. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
personalutskott 
Föreslå kommunstyrelsen: 

• Översända detta tjänsteutlåtande som svar till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
Revisionsrapport – Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och 
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 
Riktlinje mot våld och hot i arbetsmiljön 2011-09-21. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 § 36. 
Barnkonsekvensanalys 2022-04-29. 
Slutsats KÖS 2022-05-09 § 48.  
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